Hướng dẫn thanh toán hóa đơn Tân cảng

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
DỊCH VỤ LOGISTIC VỚI TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN
TRÊN IB CỦA VIETCOMBANK
1. Điều kiện sử dụng dịch vụ:
-

Cá nhân/ Tổ chức có tài khoản thanh toán
Đăng ký dịch vụ VCB-iB@nking của VCB.

2. Quy trình thanh toán:
2.1.

Trên kênh Internet Banking dành cho Cá Nhân:

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ
Tại menu Thanh Toán, lựa chọn chức năng Thanh Toán Hóa Đơn

Bước 2: Tạo lệnh thanh toán
Mục Tài khoản nguồn: Chọn tài khoản nguồn trong danh sách tài khoản thanh toán của
khách hàng. Hệ thống tự động hiển thị số dư có thể sử dụng của tài khoản được chọn để khách
hàng kiểm tra số dư trước khi thực hiện giao dịch.
Mục Thông tin giao dịch: Lựa chọn dịch vụ “Cước phí dịch vụ cảng” / NCCDV: “TCT
Tân Cảng Sài Gòn” / Khai báo mã khách hàng  bấm Xác nhận
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Bước 3: Xác thực giao dịch
Hệ thống tự động hiển thị số tiền khách hàng cần thanh toán. Khách hàng kiểm tra thông tin
giao dịch và lựa chọn “Hình thức nhận mã OTP”
 Nếu chọn hình thức “Smart OTP”:
o Khách hàng chọn nút “Xác nhận”, màn hình hiển thị Mã kiểm tra giao dịch (6 ký tự)
Khách hàng đăng nhập ứng dụng VCB OTP trên điện thoại di động, nhập Mã kiểm
tra giao dịch nêu trên để xác thực giao dịch
o Màn hình VCB Smart OTP hiển thị Mã OTP
 Nếu chọn hình thức “Qua SMS”:
o Khách hàng chọn nút “Xác nhận”, màn hình hiển thị Mã kiểm tra giao dịch (6 ký tự)
Khách hàng nhập Mã kiểm tra giao dịch để xác thực giao dịch
o Ngân hàng gửi Mã OTP qua tin nhắn cho khách hàng theo số điện thoại đã đăng ký
nhận OTP
 Khách hàng chọn nút “Xác nhận” để xác nhận thông tin giao dịch
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Bước 4: Xác nhận thanh toán
Chương trình hiển thị thông tin xác nhận thanh toán hóa đơn, gửi OTP cho khách hàng; khách
hàng kiểm tra thông tin hóa đơn sau đó nhập Mã OTP (nhận qua điện thoại theo tin nhắn hoặc
trên ứng dụng VCB OTP) và bấm “Xác nhận”

Bước 5: Kết quả giao dịch
Chương trình hiển thị kết quả hạch toán và xác nhận thanh toán hóa đơn.
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2.2.

Trên kênh Internet Banking dành cho Tổ chức:

Bước 1: Lựa chọn dịch vụ
Trên menu Thanh toán, Lựa chọn “Thanh toán hóa đơn”

Bước 2: Tạo lệnh thanh toán
Lựa chọn Tài khoản thanh toán: Chọn tài khoản trong danh sách tài khoản thanh toán của
khách hàng.
Lựa chọn Loại dịch vụ: Cước phí dịch vụ cảng
Lựa chọn Nhà cung cấp dịch vụ: TCT Tân cảng Sài Gòn
Lựa chọn Mã khách hàng: Khai báo mã khách hàng  bấm Xác nhận

Bước 3: Hoàn tất khởi tạo lệnh thanh toán
Hệ thống tự động hiển thị thông tin của giao dịch thanh toán.
Mã KTV kiểm tra thông tin giao dịch và lựa chọn “Hình thức nhận mã OTP”
 Nếu chọn hình thức “Sử dụng SMS”:
o Khách hàng chọn nút “Xác nhận”, màn hình hiển thị Mã kiểm tra giao dịch (6 ký tự)
Khách hàng nhập Mã kiểm tra giao dịch để xác thực giao dịch
o Ngân hàng gửi Mã OTP qua tin nhắn cho Mã KTV theo số điện thoại đã đăng ký
nhận OTP
 Nếu chọn hình thức “Sử dụng thẻ EMV”:
o Mã KTV nhập mã Challengetrên lên thiết bị đọc thẻ EMV- OTP
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o Thiết bị đọc thẻ EMV- OTP hiển thị Mã OTP cho khách hàng
Nếu chọn hình thức “Sử dụng Etoken”:
o Mã KTV nhập mật khẩu token
o Từ chương trình Java của thiết bị E-token được cài đặt sẽ khai báo OTP
Mã KTV chọn nút “Xác nhận” để xác nhận thông tin giao dịch

Bước 4: Lựa chọn lệnh thanh toán
Mã KTT/CTK lựa chọn lệnh
 Lựa chọn menu Các lệnh chờ duyệt
 Lựa chọn lệnh giao dịch cần duyệt

Bước 5: Duyệt lệnh thanh toán
Hệ thống tự động hiển thị thông tin của giao dịch thanh toán.
Mã KTV kiểm tra thông tin giao dịch và lựa chọn “Hình thức nhận mã OTP”
Chương trình hiển thị kết quả hạch toán và xác nhận thanh toán hóa đơn.
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